
Бережіть природу і мову, 
Щоби справжніми бути людьми 

Пісню мами, її колискову, 
Що уперше почули дітьми. 

Все робіть, щоб річки не міліли, 
І ліси хай піснями звучать 
І щоб мовою рідною вміли 

Україну свою оспівать. 
Н. Красоткіна 

Уже традиційно у перші тижні листопада в нашій школі урочисто проходить 

Тиждень української мови, приурочений до Дня української писемності та мови, 

який всі українці світу відзначають 9 листопада. 

Найрізноманітніші заходи з нагоди Дня писемності тривають упродовж тижня. 

Це і конкурси, й виставки, і концертні програми, і просто змагання, а також цікаві 

уроки про скарби рідного слова, тематичні лінійки, класні години. 

Цього року програма предметного тижня була, як завжди, досить насиченою. 

Учні мали змогу поринути у багатющий світ краси і принад рідної української мови, 

вшанувати пам'ять про видатних діячів нашого народу, завдяки яким вона сьогодні у 

нас є. 

Метою всіх проведених заходів було: 

 донести до учнів красу і багатство української мови; 

 формувати відчуття краси рідної мови; 

 розвивати мовленнєві здібності учнів; 

 збагачувати словниковий запас; 

 виховувати любов до рідної мови та розуміння її краси і необхідності 

для нашого життя. 

Учителі української мови і літератури гарно підготувалися до свята. З нагоди 

відкриття Тижня української мови вчитель української мови та літератури 

Калюжникова А.В. виготовила інформаційний стенд: «Живи, народу віще слово». 

Саме назва цього колажу й стала девізом усього тижня. 

Ми – українці. Живемо у вільній і незалежній державі – Україні. Розмовляємо 

рідною державною українською мовою. А мова у нас красива і багата, мелодійна і 

щира, як і душа українського народу. Саме це хотіли донести учитель української 

мови та літератури Лопатюк О.В. та її учні 10-А класу, коли проводили радіолінійку 

«Мова – скарбниця народу», вчителі початкових класів під час анонсування 

мовознавчих хвилинок «Шануймо рідне слово» та класні керівники на виховних 

годинах «Рідна мова солов`їна», «Нащадки Кирила і Мефодія», «Історія народних 

свят і обрядів». 

Сторінками розвитку мови повела учнів 7-х класів учитель української мови 

та літератури Іщук Н.М. під час вікторини «Із витоків української писемності». 

Спільно зі шкільною бібліотекою вчителі-словесники підготували виставки 

найбільш актуальної літератури про українську словесність «Любіть Україну і мову 

її солов'їну» та «Мова – духовна скарбниця народу». 

Традиційним, але по-особливому урочистим було написання 

старшокласниками та вчителями Всеукраїнського радіо диктант національної 

єдності. 

Тож любімо українську мову, плекаймо її. Це найкращий спосіб її підтримати. 

І нехай українське слово буде для всіх нас оберегом. 


